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Controladoria Interna

Responsabilização do agente público: grande novidade ou mais do mesmo?
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Seguimos otimistas e conantes, que em breve, a Ciência desenvolverá um mecanismo de 

defesa contra o Covid-19 e tudo isso irá passar! Acreditamos no poder do conhecimento! 

A Cartilha disponibilizada tem como objetivo, esclarecer qual a função das controladorias internas nos entes 

públicos, tendo como base, algumas ações e resultados obtidos pela Controladoria Interna do Centro Paula 

Souza.

Tem, ainda, o propósito de evidenciar os desaos encontrados para que a eciência e a ecácia no serviço público, 

sejam mantidas.

Conheça-nos melhor! Perceba que você pode participar das atividades, de forma a 

compreender a importância da sua colaboração e de todos os agentes públicos que 

compõem a estrutura administrativa, implementando, melhores controles por áreas e 

ao nal, um único sistema de controle interno para toda a instituição.

Boa leitura!

Acesse e conra:

Controladoria Interna lança Cartilha. Conheça mais!

CONTROLADORIA INTERNA

CARTILHA

Com a situação atual da pandemia do Covid-19, o poder público vêm 
tomando decisões que repercutem instantaneamente nas rotinas dos 
entes públicos, na qualidade do serviço prestado e no bem-estar da 
coletividade.

Leia mais:

Impactos da Pandemia: Novas perspectivas para os Programas de Controle
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NOTÍCIASNOTÍCIAS A recém-editada Medida Provisória nº 966, de 13 de maio de 2020, que trata da responsabilização de 
agentes públicos por ação e omissão devido a atos relacionados com a pandemia da Covid-19...
Leia mais:

Separação dos Poderes: A Tripartição do Poder do Estado A Organização dos Poderes e suas 
Funções Típicas e Atípicas
O Poder do Estado é uno e indivisível, havendo apenas a tripartição das funções em Executivo, Legislativo e Judiciário para que 
haja uma especialidade no desenvolvimento de cada função, com independência e Harmonia, nos termos do art. 2º da 
Constituição Federal, combinado com o inciso II, do § 4º do art. 60 da Carta Magna (cláusula pétrea)...
Leia mais: https://ci.cps.sp.gov.br/

Tecnologia e o futuro da gestão
A digitalização da administração pública, no âmbito municipal, estadual e federal, é realidade para poucos órgãos públicos no 
Brasil. Para se ter uma ideia...
Leia mais: https://ci.cps.sp.gov.br/
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